
 

 

 
Szanowni Państwo 

 
Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizując obowiązek wynikający z § 131 ust. 3 Statutu Spółdzielni, 

przedstawia Sprawozdanie z działalności w roku 2016.   W roku sprawozdawczym nasza działalność koncentrowała się na 
wykonaniu rocznego planu gospodarczego oraz realizacji kierunków działania, przyjętych przez Walne Zgromadzenie na 
lata 2016-2019. 

 
 

ROZDZIAŁ 1 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SPÓŁDZIELNI 

 
 31 grudnia 2016r. Spółdzielnia zrzeszała 2 158 członków. Organami Spółdzielni, zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze 
oraz Statutem Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 
Spółdzielni, a jego uprawnienia określa § 103 Statutu naszej Spółdzielni. 
  Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz Statut Spółdzielni i Regulamin Zarządu.  
Stosownie do postanowień § 130 Statutu całością prac Spółdzielni kierował Zarząd Spółdzielni w składzie: 
- Prezes Zarządu – Andrzej Nocoń, wykształcenie wyższe administracyjne, zarządca nieruchomości z uprawnieniami; 
- Zastępca Prezesa ds. technicznych  – Jacek Gąsiorowski, wykształcenie wyższe techniczne, z uprawnieniami zarządcy 

nieruchomości; 
- Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych - Główna księgowa – Urszula Maciejczyk, wykształcenie wyższe ekonomiczne, z 

uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
  
 W 2016 roku Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń, podejmując 35 uchwał. Rozpatrywano sprawy członkowsko-
mieszkaniowe, analizowano wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni oraz problemy związane z bieżącym zarządzaniem  
nieruchomościami Spółdzielni: 

➢ zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości 
stałych; 

➢ odzyskiwaniem należności od dłużników; 
➢ opłacaniem podatków i innych opłat publiczno-prawnych, ciążących na nieruchomościach; 
➢ prowadzeniem księgowości finansowej; 
➢ sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego; 
➢ opracowaniem i realizacją planów remontowych; 
➢ ubezpieczaniem nieruchomości; 
➢ dokonywaniem okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  
Zarząd uczestniczył w 12 posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał Walne Zgroma-
dzenie,  które odbyło się w dniu 20 maja 2015r.  
 
 Średnie zatrudnienie Spółdzielni w  2016 roku wynosiło 19 etatów, w tym: Zarząd – 3 etaty, dział organizacyjno-
członkowski – 3 etaty, dział administracji – 3  etaty, dział księgowości – 5 etatów, dział remontów – 5 etatów. 
Na jeden etat przypadało 167 lokali mieszkalnych (7 684 m2 pow.). 
 

W 2016 roku wpłynęło do Spółdzielni 2592 pism i podań oraz 1598 faktur i rachunków zewnętrznych. Wysłano 1958 
pism do mieszkańców i kontrahentów. Ponadto w trakcie roku, dla 3715 stałych klientów wysyłano na bieżąco korespon-
dencję z systemu informatycznego, obejmującą zawiadomienia o zmianie opłat, wezwania do zapłaty i faktury za świad-
czone usługi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROZDZIAŁ 2 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 
 

 W 2016 roku do Spółdzielni należały obiekty o łącznej powierzchni 153 tys.m2, składające się z 83 budynków mieszkal-
nych (o pow. 146 tys.m2 -  3 181 mieszkań) zgrupowanych w 47 nieruchomościach, 4 pawilonów handlowo-usługowych, 2 hy-
droforowni oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego przy ulicy Narutowicza. Budynki Spółdzielni zamieszkiwały 6 615 
osoby (stan na dzień 31.12.2016r.), czyli o kolejne 128 osób mniej niż rok wcześniej. Struktura własnościowa lokali mieszkal-
nych przedstawiała się następująco: 
 

 Stan na 31.12.2015r. Stan na 31.12.2016r. 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 42 40 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 2340 2332 

odrębna własność do lokalu 635 650 

umowy najmu 129 124 

lokale bez tytułu prawnego 34 33 

lokale wolne przeznaczone do zbycia lub wynajmu 1 2 

         
Powierzchnia wydzierżawionych od Spółdzielni terenów wynosiła 2,2 tys.m2, a powierzchnia użytkowa wynajętych lokali 
handlowych i usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicach i na korytarzach - 7,1 tys.m2. Uzyskany w 2016 
roku dochód z tych dzierżaw i najmu – 338 tys. zł - przeznaczyliśmy na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem lokali mieszkalnych członków Spółdzielni  (z dochodów z mienia Spółdzielni) i właścicieli (z pożytków z nieru-
chomości). 
Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i ich wyposażenia oraz infrastruktury towarzyszącej stanowi 
jeden z podstawowych obowiązków Zarządu Spółdzielni. W celu jego realizacji Zarząd i Rada Nadzorcza (organ opiniujący) 
zobowiązane  są do ustalania opłat na pokrycie związanych z tym  kosztów. 
Od stycznia 2016 roku zwiększyliśmy stawkę opłaty eksploatacyjnej za mieszkania o 5 gr/m2 – poprzednia stawka obowią-
zywała od stycznia 2014 r. (2 lata).  Dla lokali w budynkach: Barlickiego 30, Prusa 21,23, Żeromskiego 21-23, - 36-38 oraz 
Łukasiewicza 22 wzrost stawki wyniósł 25 gr/m2, z czego 5 gr na fundusz remontowy. Wysokość stawek opłat w tych nieru-
chomościach była niższa niż w pozostałych i nie pokrywała kosztów związanych z ich eksploatacją. Zmniejszanie liczby 
zamieszkujących osób w stosunku do lat poprzednich, spowodowało konieczność podniesienia opłat za dźwigi w nieru-
chomościach: Tetmajera 1 i Tetmajera 12,14,16,18.  
Stawki opłat (poza mediami dostarczanymi do lokali) wynosiły w 2016 roku: 

 

Rodzaj opłaty 
Stawka obowiązująca 

31.12.2015 r. 
Zmiana 

Stawka obowiązująca 
31.12.2016 r. 

Fundusz Remontowy 
Eksploatacja 

2,10 zł/m2 

2,05 zł/m2  
bez zmian 
+0,05 zł/m2 

2,10 zł/m2 

2,10 zł/m2  

AZART 2,70 zł/gniazdko bez zmian 2,70 zł/gniazdko 

Wodomierze 1,50 zł/wodomierz bez zmian 1,50 zł/wodomierz 

Dźwigi  5,60 – 7,50 zł/osobę 

Tetmajera 1 +0,80 zł/os (na 
7,05 zł/os) 

Tetmajera 12-18 +0,90 zł/os (na 
7,25/os) 

 pozostałe bez zmian 

 5,60 – 7,50 zł/osobę 

 
Przedstawione w tabeli stawki eksploatacji dotyczą członków Spółdzielni - osoby niebędące członkami Spółdzielni oraz 
najemcy wnoszą wyższe opłaty, ponieważ nie przysługują im pożytki z mienia Spółdzielni (np. dochody z lokali użytkowych 
będących własnością CSM). Członkowie Spółdzielni posiadający prawo odrębnej własności lokalu wnoszą opłaty wg w/w 
stawek, pomniejszone o podatek od nieruchomości (który sami wpłacają do Gminy bez pośrednictwa Spółdzielni) oraz o 
pożytki z nieruchomości, w której znajduje się ich lokal.  
Od lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu i Rady Miejskiej, podwyższona została stawka za wywóz nieczystości stałych se-
gregowanych, z 7,50 zł/osobę do 9,90 zł/osobę tj. o  32%. Ponadinflacyjny  wzrost opłat za mieszkania w 2016 roku był 
skutkiem podwyżek opłat za media wynikających z taryf ich dostawców.  



 

 

Opłaty za media i usługi komunalne (c.o. i c.c.w., wodę i kanalizację oraz wywóz śmieci) stanowią - w zależności od 
stopnia wyposażenia lokalu w instalacje oraz indywidualnego zużycia - ponad połowę ogółu opłat za mieszkanie, a 
w budynkach z centralną ciepłą wodą nawet 70%.  
Zmianę cen ich zakupu obrazuje tabela zamieszczona poniżej: 
 
 

Data zmiany Dostawca/Odbiorca Rodzaj opłaty Wysokość podwyżki brutto Wzrost 

01.01.2016r. 
Mining Service and Engi-

neering Sp. z o.o. 
Czechowice-Dzedzice 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłu ciepła -0,57 zł/GJ -4,2% 

01.01.2016r. PGNiG S.A. cena za paliwo gazowe -0,00467 zł/kWh -3,5% 

15.01.2016r. 

PIM 
Czechowice-Dziedzice 

(własność Gminy  
Czechowice-Dziedzice) 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłu ciepła dla 
grupy E1 

67,13 zł/MW/m-c 1,5% 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłu ciepła dla 
grupy E2 

76,66 zł/MW/m-c 3,3% 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłu ciepła 
dla grupy E1 

0,96 zł/GJ 5,3% 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłu ciepła 
dla grupy E2 

0,62 zł/GJ 4,2% 

01.02.2016r. 
Gmina 

Czechowice-Dziedzice 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2,40  zł/os.*m-c 32,0%  

12.03.2016r. 

PWiK 

cena za 1m3 odprowadzonych ścieków 0,08  zł/m3 0,8%  Czechowice-Dziedzice 
(własność Gminy  

Czechowice-Dziedzice) 

01.04.2016r. PGNiG S.A. Cena za paliwo gazowe -0,00684 zł/kWh -5,3% 

01.07.2016r. PGNiG S.A. cena za paliwo gazowe -0,00806 zł/kWh -6,2% 

01.10.2016r. 
RCEkoenergia Sp.z o.o. 
Czechowice - Dziedzice 

cena za energię elektryczną -2,60  zł//MWh  -0,8% 

stawka jakościowa 1,78  zł//MWh  12,6% 

składnik zmienny stawki sieciowej 10,85  zł//MWh  4,4% 

01.12.2016r. 
RCEkoenergia Sp.z o.o. 
Czechowice-Dziedzice 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłu ciepła 63,37 zł/MW/m-c 2,7% 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłu ciepła 0,23 zł/GJ 2,4% 

 
Dzięki działaniom Zarządu CSM uzyskaliśmy niższe od taryfowych ceny gazu.  
W przypadku grupy taryfowej W4 (budynki Hutnicza 6, 10, Słowackiego 27) różnica wyniosła: 

-  w I kwartale 2016 roku - 2,973 gr./kWh brutto, tj. 23,1%,  
- w II kwartale 2016 roku – 2,289 gr./kWh, tj. 18,7%, 
- w II półroczu 2016 roku – 2,167 gr./kWh, tj. 17,9%, 
co dało oszczędności  w wysokości  ok. 10,2 tys. zł/rok. 
 W przypadku grupy taryfowej W-3.6 (budynki Braci Sofków 2, 4, 7) w okresie IX-XII 2016 roku różnica wyniosła  
2,798 gr./kWh, tj. 23,1%, co dało oszczędności w wysokości 3 tys. zł/rok. 
 Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej pozwoliła na obniżenie ceny o: 

- 15,36 zł/MWh w stosunku do zaproponowanej przez dotychczasowego dostawcę, tj. o 5,2% - dla grup taryfowych 
C11 i G11 (budynki mieszkalne, oświetlenie zewnętrzne), 

- 3,49 zł/MWh w stosunku do zaproponowanej przez dotychczasowego dostawcę, tj. o 1,2% - dla grupy taryfowej  
C21 (Baza CSM), 

oraz zwolnienie z opłaty handlowej, dzięki czemu uzyskaliśmy łącznie oszczędności w wysokości 6 tys. zł/rok. 
 Koszty zakupu mediów są zależne zarówno od w/w taryf jak i ilości zużycia tych mediów. Zużycie wody (a co za tym idzie 
ilość odprowadzonych ścieków) spadło w 2016r. o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego, a koszty z tego tytułu wzrosły o 
2,2%. Koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w. były w 2016 roku łącznie o 0,3% niższe - pomimo wzrostu taryf do-
stawców  - niż w roku poprzednim, głównie dzięki obniżeniu zakupu energii na cele przygotowania centralnej ciepłej wody oraz 
obniżeniu opłat stałych. Poziom kosztów zakupu energii cieplnej wpływa w największym stopniu na opłaty wnoszone przez 
mieszkańców. Opłata za podgrzanie wody wzrosła dla budynków wysokich od kwietnia 2016 r. o 3,91 zł/m3 (na 28,10 zł/m3) tj. o 
16%, co było wynikiem znacznego wzrostu kosztów zakupu na ten cel energii w 2015 r., jak i zmniejszenia zużycia przez 
mieszkańców podgrzanej wody rozliczanej na podstawie wodomierzy indywidualnych.   W związku z obniżeniem w ubiegłym 
roku kosztów zakupu energii na c.c.w. od kwietnia br. obniżyliśmy dla tych budynków opłatę o 2 zł/m3 (na 26,10 zł/m3). Dla bu-



 

 

dynków niskich opłata ta jest od dwóch lat na stałym poziomie – 24,53 zł/m3 . Średni jednostkowy roczny koszt  c.o. wyniósł w 
2016 roku 28,50 zł/m2 czyli miesięcznie 2,37 zł/m2. Najniższy, średni w budynku, koszt jednostkowy  to 20,51 zł/m2/rok (Krza-
nowskiego 9), a najwyższy 43,40 zł/m2/rok (Sobieskiego 23a - budynek bez podzielników). Indywidualna dla danego lokalu 
opłata za c.o. ustalana jest w oparciu o regulamin: dla lokali w budynkach bez podzielników wg średniego jednostkowego kosz-
tu z budynku, a dla lokali w budynkach wyposażonych w podzielniki  - w części wg średniego kosztu w budynku (opłata stała + 
30% opłaty zmiennej), a w  pozostałej części wg wskazań podzielników w lokalu (70% opłaty zmiennej przypadającej na udział 
wskazań podzielników w lokalu do ogólnej sumy wskazań podzielników w budynku). 
Zarząd CSM nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat (taryf) za ciepło, wodę, kanalizację i odbiór odpadów. 
 

ROZDZIAŁ 3 REMONTY I MODERNIZACJA ZASOBÓW 

 

ROZDZIAŁ 3.1.  GOSPODARKA REMONTOWA  

 
REALIZACJA PLANU REMONTÓW w 2016 r. 

 

Wpływy funduszu remontowego w 2016 r. wynoszące  4.229 tys. zł. składają się z: 
- odpisów z lokali mieszkalnych   3 674  tys. zł 
- odpisów na wodomierze         87  tys. zł 
- odpisów na Azart             5 tys. zł 
- odszkodowań           42 tys. zł 
- środków z nadwyżki bilansowej                 100 tys. zł 
- premii termomodernizacyjnych                     81 tys. zł 
- pozostałości z poprzedniego roku      240 tys. zł 

Na sfinansowanie robót dociepleniowych zaciągnęliśmy pożyczki i kredyty w wysokości 692 tys. zł 
W/w środki finansowe zostały przeznaczone na remonty o wartości łącznej  5.016 tys. zł, w tym: 
 
1. wydatki związane z ociepleniem budynków -  łącznie  2.398 tys. zł. w tym: 

1.1. koszty obsługi kredytu (odsetki, prowizje, opłaty) w wysokości  180 tys. zł 
1.2. rozliczenie międzyokresowe kosztów remontów sfinansowanych kredytem 

 w wysokości równej spłacie kredytów i pożyczek      1.282 tys. zł 
1.3. remonty pokryte środkami z umorzenia pożyczki WFOŚiGW i BGK  81 tys. zł 
1.4. termomodernizacja budynku Tetmajera 14 z pożyczek WFOŚiGW i BGK  

i kredytu PKO z premią termomodernizacyjną  692 tys. zł 
1.5. termomodernizacje sfinansowane ze środków własnych w wysokości  163 tys. zł 

w tym: 
- opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku w celu pozyskania dofinansowania termomodernizacji budyn-

ków Tetmajera 14,18, 
- wykonanie audytów oświetlenia dla budynków Krzanowskiego 5, Tetmajera 1,12,14,16,18, 
- tablice informacyjne WFOŚiGW dla budynków Tetmajera 14 i 18, 
- termomodernizacja budynku Tetmajera 14 i 18, 

 
2. wykonanie planowanych robót remontowych 2 458 tys. zł 
3. usuwanie skutków zdarzeń losowych i dewastacji - środki z odszkodowań i własne       99 tys. zł 
4. opłaty, audyty, prowizje związane z uzyskaniem białych certyfikatów 61 tys. zł (uzyskany dochód, 

po potrąceniu kosztów sprzedaży certyfikatów, wyniósł 211 tys. zł.) 
 

Ad 2. W ramach robót remontowych zrealizowano: 
2.1 roboty remontowe - instalacyjne: 

a) wymianę lamp na klatkach schodowych (plafony z czujnikiem ruchu i żarówki LED) w budynkach: Legionów 93, 97, 
99, 103, 105, 111, 113, 115, Barlickiego 17, Prusa 5, Piotra Skargi 7, Barabasza 23, 35, Górnicza 36, Barlickiego 65-
67, Kopcia 2, 4, Niepodległości 14, 16, Żeromskiego 21-23, Łukasiewicza 6, 8, 10, Tetmajera 16, Krzanowskiego 
5,6,8,9, 



 

 

b) roboty uzupełniające przy wymianie oświetlenia klatek schodowych i wejść na budynkach objętych termomoderniza-
cją przy ul. Tetmajera 14,18, 

c) remont instalacji elektrycznej w budynkach Braci Sofków 2, 4, 7, 
d) wykonanie i remonty instalacji uziemiającej w budynkach Szkolna 47, Prusa 21,23, Barlickiego 30, Krzanowskiego 

12,14,16, Tetmajera 1, Sobieskiego 23a, Łukasiewicza 22, Konopnicka 16, Mickiewicza 2, 
e) wymianę lamp na zejściach do piwnic w budynkach Szkolna 47, Wyspiańskiego 15, Michałowicza 5/VI, Jagiellońska 

16 i Krzanowskiego 5 
f) remonty instalacji odgromowej w budynkach Niepodległości 16,102, Prusa 21, Barlickiego 30,  
g) naprawy po pomiarach instalacji odgromowej w budynkach Barlickiego 17, 65-67, Górnicza 36, Krzanowskiego 

12,14, Łukasiewicza 6,8,10, Mickiewicza 6, Niepodległości 49, Prusa 5, Słowackiego 27, Traugutta 24, 28, Żerom-
skiego 6, 21-23, 36-38, 

h) wymianę pionów instalacji wody zimnej wraz z robotami dodatkowymi w budynkach Bestwińska 2, 4, 6, 
i) montaż urządzenia typu „Vulcan” do zapobiegania osadom i rdzy na instalacji C.W.U. w budynkach Michałowicza 5, 

7, Szkolna 47, 
j) wymianę zasobników C.W.U. w budynkach przy ul. Barlickiego 17 i 65-67, 
k) kompleksową, obowiązkową co 5 lat, wymianę legalizacyjną wodomierzy z głowicą zdalnego odczytu - w budynkach 

przy ul. Tetmajera 1, Krzanowskiego 5, 9, 
l) roboty towarzyszące przy wykonaniu regulacji instalacji C.O. w budynkach objętych termomodernizacją Tetmajera 

14, 18, 
m) przeróbkę podejścia i wymianę zaworu regulacyjnego instalacji C.O. w budynku Barlickiego 65-67, 
n) montaż zaworów regulacyjnych podpionowych instalacji C.O. na klatkach schodowych budynków przy ul. Jagielloń-

ska 10, 14, Kopcia 2, 4, Niepodległości 14, 16, 
o) montaż sprzęgła hydraulicznego w przyłączu C.O. budynku Krzanowskiego 5, 
p) demontaż części grzejników na klatkach schodowych w budynku Jagiellońska 16,  
q) wymiana grzejników w suszarni w budynku Niepodległości 102, 
r) przedsezonowy przegląd kotłów gazowych w kotłowniach na budynkach Braci Sofków 2,4,7, Słowackiego 27, Hutni-

cza 6,10 
s) usunięcie awarii na instalacji gazowej poprzez wykonanie uszczelnienia metodą polimeryzacji – piwnica budynku 

Hutnicza 6, pion główny i mieszkania budynku Hutnicza 10 m. 2,3,5,6,8,9,15, 
t) remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynkach Barlickiego 65-67, Wyspiańskiego 17/I,II, 19/VI, Szkolna 

47/VI, Jagiellońska 16/III, Krzanowskiego 8, Mickiewicza 6, Hutnicza 10, 
u) usunięcie przyczyny zamakania posadzki piwnicznej w budynku Traugutta 24, 
v) wykonanie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w budynku Legionów 115, 
w) wymianę pionów kanalizacyjnych w budynkach Słowackiego 27 m. 16,20,24,28, Górnicza 36 m. 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 26, 25, 27, Barabasza 35 m 2,5,6,7,10,11,12,15,16,17,20,21,22,25, Barabasza 23 m 9,13,17, 
x) remont masztów antenowych budynków Mickiewicza 10,12, Niepodległości 14,90, Sobieskiego 15,36, Konopnicka 

16, 
y) modernizację instalacji AZART w 75 budynkach w celu zapewnienia odbioru MUX, 
z) roboty na instalacji wentylacyjnej i spalinowej: remont kominów w budynkach Krzanowskiego 14 w pionie m.7, Krza-

nowskiego 16 w pionie m. 12 i 8, Michałowicza 7 w pionie mieszkań 20 do 30, Barabasza 35 w pionie m. 4,9, Prusa 
21 m. 4 oraz przemurowanie 2 szt. kominów podczas remontu dachu na budynku Łukasiewicza 6, 

aa) montaż nasad kominowych w budynkach Mickiewicza 2 pion m.23, Legionów 115 pion m. 17, Niepodległości 14 
pion m. 40,6 i m 15, Traugutta 24 pion m.64,66,84 i 110, Traugutta 22 pion m.59, Traugutta 28 pion m. 6 do 86, 
Krzanowskiego 16 pion m. 11,12, Niepodległości 49 pion m.13, Braci Sofków 7 pion m. 10, Sobieskiego 25 pion m. 
30,6,18,21,24, Górnicza 36 pion m.27, Klasztorna 24 pion m. 39, Kopcia 2 pion m. 15, Michałowicza 5 pion m. 47,49, 
Wyspiańskiego 21 pion m. 10 oraz 19 pion m.9,  

bb) montaż siatek zabezpieczających kominy przed ptakami na budynkach Mickiewicza 6 i Krzanowskiego 6 w pionie 
m. 27 i drzwiczek rewizyjnych w kominie na strychu budynku Prusa 21 pion m. 1 i 2, 

cc)    usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach - 186 zdarzeń, 
dd) usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania wraz z materiałami – w 124 punktach,  

na łączną kwotę: 725 tys. zł 
 
 
 



 

 

 

2.2.        roboty remontowe - ogólnobudowlane: 
a)    wymianę uszkodzonych okładzin na podestach klatek schodowych w budynkach Michałowicza 5,7, Wyspiańskiego 

19, Krzanowskiego 5,6,8,9, Tetmajera 1,12,14,16,18 oraz przed windami w budynku Traugutta 22 na poziomie par-
teru i 1 piętra, 

b) wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i okienek piwnicznych w budynkach Bestwińska 2,4,6, Sobie-
skiego 25, 27, Barabasza 23, Jagiellońska 16, 

c) wymianę okienek piwnicznych w budynkach Kopcia 2,4,pomieszczeniu suszarni w budynku Niepodległości 102, 
d) wymianę drzwi do pomieszczeń gospodarczych w piwnicach budynków Hutnicza 10/II, Hutnicza 6/I,II, Mickiewicza 

12/III, Niepodległości 102, Wyspiańskiego 19/VI, Tetmajera 14/II, 16/II, oraz węzła c.o. w budynkach Traugutta 26 i 
Sobieskiego 15,23a, 

e) wymianę drzwi stalowych zewnętrznych do pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku Barlickiego 17, 
f) montaż krat stalowych w piwnicach budynków Szkolna 47/V,VII, Wyspiańskiego 19/I,III,IV, 21/IV, 
g) remonty balkonów w budynkach Wyspiańskiego 15 – pion m. 32-40, 41-50, Wyspiańskiego 17 pion m. 11-20, 21-

30, Wyspiańskiego 19 pion m 31-40, 41-50, Wyspiańskiego 21 pion m. 1-10, 11-20 i m. 48,41,50, Legionów 115 
pion m. 3, 7, 11, 15, 19, Legionów 111 m.4,8,12,16,20, 

h) remont balustrad balkonowych w budynku Piotra Skargi 7, 
i) remont naświetla w budynku Konopnicka 16 i wymianę okna w naświetlu budynku Mickiewicza 6,  
j) izolację ścian fundamentowych budynków Jagiellońska 10/I, Legionów 113, 
k) remont ubytków tynku zewnętrznego w budynkach Sobieskiego 15/III, Michałowicza 5 szczyt południowy, Wy-

spiańskiego 17 nad m.50, Wyspiańskiego 19 i Jagiellońska 12, 
l) remonty podestów na wejściach do budynku Wyspiańskiego 19/ kl.I do VII, Sobieskiego 25/II, Łukasiewicza 10, 
m) remonty schodów zewnętrznych w budynkach Kopcia 2, Mickiewicza 10, Legionów 115, 
n) odnowienie powłok malarskich klatek schodowych w budynkach Szkolna 47, Wyspiańskiego 15, Braci Sofków 

2,4,7, Jagiellońska 16, 
o) odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniu suszarni w budynku Niepodległości 102 i węźle c.o. w budynku 

Krzanowskiego 5 na poziomie parteru, półpiętra i piwnic w budynku przy ul. Tetmajera 18 oraz miejscowe po prze-
ciekach na klatkach schodowych budynków Mickiewicza 14 i Szkolna 47/IV, 

p) remonty posadzek piwnicznych w budynkach Traugutta 28, Tetmajera 12/kl.I,II, 
q) częściowy remont dachów – zgodnie z planem remontów – w budynkach Niepodległości 102, Łukasiewicza 6,10, 

Żeromskiego 36-38, Krzanowskiego 6,16, Jagiellońska 8, Kopcia 5, Michałowicza 5, Konopnickiej 16, Legionów 
111, 113, Sobieskiego 15, Niepodległości 49, Klasztorna 24, 

r) konieczne częściowe krycie dachów budynków Mickiewicza 10, Wyspiańskiego 19, Krzanowskiego 14, 
s) naprawy rynien i rur spustowych budynków Łukasiewicza 6, Klasztorna 24/I, Kopcia 2/III, Żeromskiego 21-23, Mic-

kiewicza 12/II, Barabasza 23/I, Niepodległości 16, koszy zlewowych na budynku Szkolna 47, obróbek blacharskich 
na budynkach Barlickiego 65-67, Mickiewicza 2, Wyspiańskiego 19, 

t) naprawy punktowe, likwidację przecieków z dachu do mieszkań w ilości 35 w budynkach Legionów 99, 105, 115, 
Niepodległości 90, Prusa 21,23, Braci Sofków 4,7, Jagiellońska 16, Barlickiego 30, 65-67, Szkolna 47, Bestwińska 
2,4,6, Traugutta 26,28, Barabasza 23, Michałowicza 5,7, Kopcia 4, Wyspiańskiego 17,19, Górnicza 36, Łukasiewi-
cza 8, Krzanowskiego 14,16, Sobieskiego 27 oraz na klatki schodowe w budynkach Legionów 103, Traugutta 22, 
Łukasiewicza 22, Piotra Skargi 7, 

u)  przegląd i czyszczenie rynien budynków Barlickiego 30,17, Prusa 21, 23, Łukasiewicza 6, 8, 10, Żeromskiego 21-
23, 36-38 oraz na daszkach nad wejściami do budynku Bestwińska 6, 

v) uszczelnienie styków między płytowych i naprawę tynków zewnętrznych budynku Tetmajera 12, 
w) remont kapitalny dźwigów w budynkach Tetmajera 1/II, Tetmajera 18/I, 
x) konieczne naprawy po przeglądach konserwatorskich w celu utrzymania dźwigów w ruchu - Krzanowskiego 5, 6, 8, 

9, Tetmajera 1,12,14, 16, 18, Traugutta 22, 24, 26, 28, 
y) ekspertyza chiropterologiczna (nietoperze, pustułki) dla budynku Jagiellońska 16, 

na łączną kwotę:  1 353 tys. zł  
 
2.3.        roboty remontowe - na elementach infrastruktury: 

a)   remont schodów w skarpach przy budynkach Wyspiańskiego 15, Legionów 115 i w chodniku przy budynku Wy-
spiańskiego 17,  



 

 

b)   remont chodników przy budynkach Legionów 103,105, Klasztorna 22,24, Kopcia 2,4, Niepodległości 14,16, Jagiel-
lońska 8, 14,16,  Łukasiewicza 6, Tetmajera 1, 

c) naprawa chodników na dojściach oraz wyrównanie terenu klińcem przy budynkach Krzanowskiego 12,14,16,  
d) wyrównanie terenu klińcem przy budynkach Prusa 21,23, Barlickiego 30, 65-67, Łukasiewicza 22, Żeromskiego 21-

23 oraz przy śmietniku dla budynków Mickiewicza 10,12, Sobieskiego 15, 
e) remonty punktowe nawierzchni drogowych i chodnikowych w Zasobach CSM,  
f) utwardzenie terenu pod wiaty śmietnikowe dla budynków Traugutta 28, Barlickiego 17, Prusa 5, Jagiellońska 14,16, 
g) montaż wiat śmietnikowych dla budynków Traugutta 28, Jagiellońska 14, 16, Barlickiego 17, Prusa 5, 
h) rozbiórkę uszkodzonej altany śmietnikowej dla budynków Kopcia 5, Mickiewicza 6, Konopnicka 16, 
i) naprawę kanalizacji deszczowej dla budynków Jagiellońska 8,10,12, Sobieskiego 36, Sobieskiego 25, Jagiellońska 8, 

Traugutta 24, Niepodległości 16, Wyspiańskiego 15 oraz odwodnienia liniowego na wejściu do budynku Traugutta 22, 
Niepodległości 102, 

j) wykonanie odwodnienia terenu przy budynku Mickiewicza 10, 
k) naprawę drenażu i izolację ściany szczytowej północnej budynku Niepodległości 16, 
l) naprawa zestawu hydroforowego dla budynków osiedla Traugutta, wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni, 
m) montaż stojaków na rowery przy budynkach Jagiellońska 14/IV, Niepodległości 16/II, 
n) montaż słupków ograniczających wjazd na zieleniec przy budynkach Klasztorna 22, 24, Traugutta 28, 
o) malowanie linii segregacyjnych przy budynkach Legionów 111 do 115, Barabasza 35, Jagiellońska 10, Sobieskiego 

36 oraz oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych przy budynkach na osiedlu Południe, 
p) wymianę uszkodzonych opraw i żarówek w lampach przy budynkach Sobieskiego 15/I, Michałowicza 5/VII 
q) konieczne remonty urządzeń placów zabaw w zasobach CSM, demontaż wyeksploatowanych urządzeń wraz z na-

prawą terenów, demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw przy budynkach Tetmajera 1-18, 
wymianę odeskowania i odnowienie powłok malarskich piaskownic oś. Południe, 

r) wymianę uszkodzonych desek w ławkach w Zasobach CSM, 
na łączną kwotę: 380 tys. zł 

 
Ad.3.  likwidacja szkód i zdarzeń losowych: 

a) remont instalacji AZART po burzy na budynku Niepodległości 49, 
b) częściowy remont dachu po nawałnicy na budynku Mickiewicza 12 oraz likwidacja uszkodzeń na dachach budynków 

przy ul. Sobieskiego 15, 36, Jagiellońska 12, 14, Klasztorna 22, Bestwińska 6 , 
c) remont dźwigów po zalaniu na budynku Traugutta 28 oraz po pożarze na budynku Krzanowskiego 5/II, 
d) naprawa drzwi wejściowych do budynków Traugutta 24, 26, 28, Niepodległości 49, klamki w drzwiach wejściowych 

do budynku Klasztorna 22, drzwi do suszarni na budynku Legionów 97, siatki zabezpieczającej na balkonie koryta-
rzowym w budynku Traugutta 26 (4 piętro - korytarz), skrzynki na reklamy na budynku Jagiellońska 14/IV,  

e) wymiana drzwi w piwnicy budynku Sobieskiego 36, zamka w drzwiach wejściowych do budynku Legionów 103 i stop-
ki przy drzwiach w budynku Klasztorna 22/II, 

f) likwidacja grafitti na budynkach Jagiellońska 12,14, Legionów 93, 
g) naprawa sprzętu zabawowego na osiedlu Traugutta, 
h) naprawa i ponowny montaż słupków ograniczających tereny zielone przy budynkach Klasztorna 22, 24, 
i) uzupełnienie drzwiczek rewizji w lampie oświetlenia zewnętrznego przy budynku Mickiewicza 2 oraz wymiana lampy 

w budynkach Szkolna 47/VI i Traugutta 24, 
j) naprawa znaku na parkingu i ogrodzenia przy budynku Słowackiego 27, 

Po uwzględnieniu wykonania w/w robót stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2016r. wynosi: minus 95 tys. zł 
Rozliczenia międzyokresowe robót dociepleniowych – stan pożyczek i kredytów do spłaty:  5.298 tys. zł 
Ponadto w 2016 roku zrealizowano okresowe przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego i dozoru technicznego 
na kwotę 95 tys. zł z tego: 

a) przeglądy wewnętrznej instalacji gazowej we wszystkich budynkach z tą instalacją za łączną kwotę - 53 tys. zł 
b) przeglądy drożności przewodów kominowych we wszystkich budynkach za łączną kwotę - 21 tys. zł 
c) sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi w budynkach wysokich przez Urząd Dozoru 

Technicznego za łączną kwotę - 20 tys. zł 
d) pomiary i badanie instalacji odgromowych w obowiązującym 5-cio letnim cyklu w 19 budynkach - 1 tys. zł 

 
 



 

 

 
 

ROZDZIAŁ 3.2.  SPRAWY TERENOWO-PRAWNE  

 
Na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielnia dysponowała ogółem 23,11 ha terenów, z tego: 15,04 ha posiada prawo wła-

sności, 8,06 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym a około 0,05 ha nie posiada uregulowanego stanu prawnego. 
Zmiany w 2016 r. w gruntach będących w dyspozycji CSM obrazuje poniższa tabelka: 

 

Lp Wyszczególnienie 
stan na 

01.01.2016r 
stan na 

31.12.2016r 
różnica 

1 2 3 4 5 

[ha] [ha] [ha] 

1 Powierzchnia gruntów pozostająca we władaniu Spółdzielni 23,1874 23,1581 -0,0293 

2 

w tym:                                                                                                                          
Powierzchnia gruntów, do których ustanowiony jest tytuł 
prawny, z tego: 23,1374 23,1081 -0,0293 

A. prawo użytkowania wieczystego CSM 8,0940 8,0647 -0,0293 

    w tym przypadające właścicielom wyodrębnionych lokali 
(wg udziałów) 1,0003 1,0142 +0,0139 

B. prawo własności nieruchomości CSM 15,0434 15,0434 0,00 

   w tym przypadające właścicielom wyodrębnionych lokali 
(wg udziałów) 2,9351 3,0481 +0,1130  

 
Nieruchomości zabudowane obiektami mieszkalnymi zajmują ogółem 18,4053 ha powierzchni terenów, z tego: 

• 19 wielobudynkowych o pow. 14,3899 ha, w tym: dwie nieruchomości znajdują się na terenie będącym w użytko-
waniu wieczystym (3,4404 ha),   

• 28 jednobudynkowych o pow. 4,0154 ha, w tym: jedna nieruchomość znajduje się na terenie będącym w użytko-
waniu wieczystym (0,1357 ha). 

Pozostałe 4,7321ha to tereny niezabudowane obiektami mieszkalnymi (zajęte np. pod garaże, zbiornik wody, stacje trans-
formatorowe, drogi wewnętrzne, lokale użytkowe, pawilony handlowo-usługowe). 
 

W październiku 2016 r. Spółdzielnia przekazała Gminie część terenu sąsiadującego z budynkiem przy ul. Sienkie-
wicza 3 w Czechowicach-Dziedzicach o łącznej powierzchni 0,0293 ha. Rozwiązanie użytkowania wieczystego w/w terenu  
nastąpiło Aktem Notarialnym - Rep. A Nr 5261/2016 z 14.09.2016 r.  
Z tego tytułu ubytek gruntów wyniósł 0,0293 ha. 
 
Bilans ostateczny zmian gruntowych, wraz z udziałami wyodrębnionych w 2016 r. lokali, został przedstawiony w powyższej 
tabeli. 
 
Sprawy w toku: 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej zwrócił się z wnioskiem do CSM o nabycie działki zajętej pod pas dro-
gowy ul. Bestwińskiej, wydzielonej z nieruchomości przy ul. Bestwińskiej 2,4,6 - postępowanie prowadzi Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej,  

• W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w dalszym ciągu oczekuje na realizację wniosek Spółdzielni z 
28.03.1996r, dotyczący przekazania w użytkowanie wieczyste terenów zabudowanych garażami przy ul. Jagielloń-
skiej o powierzchni około 0,05 ha – brak informacji o dalszym toku postępowania,  

• Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów 111,113,115 nadal nie może zostać zrealizowany z 
uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe po właścicielach lokali mieszkalnych, mających udział w prawie wła-
sności gruntu. 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 3.3.  KOMISJA PRZETARGOWA 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w 2016 r. 

W 2016 roku Komisja Przetargowa odbyła 13 protokołowanych posiedzeń. Wśród rozpatrywanych spraw domino-
wały przetargi na ustanowienie i przeniesienie bądź sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych. 

 
Sprawy rozpatrywane na posiedzeniach Komisji: 

➢ opiniowanie wyborów ofert składanych w trybie przetargowym - zgodnie z obowiązującym regulaminem, 
➢ wynajem lokali mieszkalnych, 
➢ wynajem lokali użytkowych, 
➢ opiniowanie nowych ofert na usługi, 
➢ rozpatrywanie wniosków zatrudnionych firm o zmianę stawek (ryczałtów) na wykonywane roboty. 

  
1. Przetarg-licytację na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego z odzysku ogłaszano 6 razy.  
W roku objętym niniejszym sprawozdaniem licytowano 6 lokali mieszkalnych, w tym dwukrotnie jedno mieszkanie – dla 
pięciu lokali ustanowiono i przeniesiono prawo odrębnej własności, jedno mieszkanie zostało przeznaczone do wynajmu. 

 
2.  Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego, które nie znalazło nabywcy w wyniku licytacji (brak chętnych do zakupu), 
odbył się zgodnie z regulaminem - z wynikiem pozytywnym - jednak wygrywający przetarg zrezygnował z wynajmu. 
 
3. Przetarg pisemny nieograniczony dotyczył wyboru oferty na pozyskiwanie środków z tytułu świadectw efektywności 
energetycznej (białych certyfikatów). 
 
4.   W trybie zapytania o cenę rozpatrywano oferty dotyczące: 

   
1) wykonania i montażu zadaszonych wiat śmietnikowych na terenie osiedli, 
2) modernizacji okablowania sieci komputerowej w siedzibie CSM, 
3) ubezpieczenia mienia CSM, 
4) wykonania ekspertyzy chiropterologicznej dotyczącej siedlisk nietoperzy, 
5) wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach CSM, 
6) uzupełnienia nawierzchni asfaltowych, 
7) dostawę sadzonek drzew i krzewów, 
8) zakupu i dostawy serwera dla CSM, 
9) pozyskiwania środków z tytułu świadectw efektywności energetycznej, 
10) remontu i uszczelniania przewodów kominowych, 
11) modernizacji dźwigów osobowych z uwzględnieniem dodatkowego przystanku na poziomie „0”, 
12) wykonania polimeryzacji instalacji gazowych. 

 

5. Komisja opiniowała oferty związane z wynajmem lokali użytkowych, wnioski współpracujących z CSM firm o zmianę 
stawek i ryczałtów na wykonywane roboty w ramach zawartych umów. 
 
 



 

 

 

ROZDZIAŁ 4 WYNIKI FINANSOWE 

  
 Działalność CSM w 2016 roku prowadziliśmy w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
plan gospodarczy. Przedstawione wyniki zawierają porównanie do planu, z uwzględnieniem decyzji 
Walnego Zgromadzenia o podziale nadwyżki bilansowej za 2015 rok (87 tys.zł – na pokrycie kosztów 
gzm i 100 tys.zł – na fundusz remontowy) . 
Rachunek zysków i strat Spółdzielni przedstawia - zgodnie z zasadami rachunkowości - dane w ujęciu me-
moriałowym, czyli przychody należne (nawet jeśli nie są wniesione) oraz wszystkie koszty dotyczące dane-
go roku, chociaż byłyby jeszcze nie zapłacone dostawcom czy usługobiorcom.  
Przychody z całości działalności Spółdzielni w 2016 roku wyniosły 19 mln 623 tys. zł. tj. 99,9% planu (w 
porównaniu do przychodów roku 2015 nastąpił wzrost o 2,6%), natomiast koszty wyniosły 18 mln 819 tys.zł. 
tj. 97,4% planu (w porównaniu do kosztów 2015 roku nastąpił wzrost o 0,5%). Różnica między przychodami 
a kosztami za rok 2016 wynosi +804 tys.zł, a po obciążeniu podatkiem dochodowym w wysokości 103 
tys.zł – 701 tys.zł. 
W sprawozdaniu finansowym za 2016 rok wynik ten przedstawiony jest następująco: 

▪ Niedobór 94 tys. zł, po powiększeniu o nadwyżkę z roku poprzedniego (483 tys. zł), czyli łącznie 
389 tys. zł tj. stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarką zasobami mieszkaniowymi 
- zwaną gzm - wykazaną w bilansie jako rozliczenie międzyokresowe przychodów (za rok bieżący -
94 tys.zł plus nadwyżka z 2015 r.  /+/ 483 tys.zł  czyli łącznie  /+/ 389 tys. zł), a w rachunku zysków 
i strat kwotę 94 tys. zł z roku bieżącego wykazano jako nadwyżkę kosztów eksploatacji i utrzyma-
nia nieruchomości nad przychodami,  

▪ 795 tys.zł stanowi nadwyżkę bilansową (w rachunku zysków i strat i bilansie – zysk netto). 
Nadwyżka bilansowa może zostać przeznaczona uchwałą Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 5 Usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych  i Statutem CSM - na fundusz zasobowy, pokrycie wydatków związa-
nych z eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości, działalność społeczno-kulturalną, a także na fundusz 
remontowy. 
Wynik Spółdzielni (łącznie z gzm) za 2016 rok jest lepszy od planowanego o 485 tys.zł , z czego: 

▪ Niedobór  na nieruchomościach mieszkalnych w  kwocie /-/ 94 tys.zł (rok temu /-/ 181.tys.zł) jest 
niższy (lepszy) o 176 tys.zł od zakładanego. Wpływ na to ma: 

o lepszy  wynik na wodzie i kanalizacji  o 72 tys.zł (niższy niż w latach  2014-2015 zwrot z 
rozliczenia wg wodomierzy indywidualnych uwzględniając zmianę cen), 

o gorszy wynik na wywozie nieczystości o 4 tys.zł (umowy o dzierżawy terenu pod kontene-
ry, dodatkowe wywozy nieczystości), 

o niższe od planowanych koszty eksploatacji o 106 tys.zł (głównie niższe koszty utrzymania 
zieleni, akcji zima); 

▪ Dochód na gospodarce mieniem ogólnym Spółdzielni - lokalami użytkowymi i terenami  /+/ 356 
tys.zł (rok temu + 298 tys.zł) – wyższy o 7 tys.zł od planowanego;  

▪ Dochód z pozostałej – poza operacyjną - działalności Spółdzielni w kwocie 542 tys.zł (rok temu 280 
tys.zł), jest wyższy o 302 tys.zł od planowanego. Składają się na niego: 

o dochód na działalności finansowej (tj. odsetki od lokat i z tytułu nieterminowego regulowa-
nia należności) /+ / 156 tys.zł – na poziomie ubiegłego roku (wyższy o 36 tys.zł od plano-
wanego dzięki wyższej kwocie uzyskanych odsetek od zaległości w opłatach za lokale), 

o dochód na pozostałej działalności operacyjnej /+/ 386 tys.zł (rok temu + 124 tys.zł) - wynik 
lepszy o 266 tys. zł od planowanego. Wpływ na to miały głównie wyższe wpływy ze sprze-
daży lokali wolnych w sensie prawnym oraz zbycia praw majątkowych tzw. „białych certy-
fikatów – łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły netto tj. po potraceniu kosztów z tym zwią-
zanych 349 tys. zł (plan 151 tys.zł). W  roku 2016 niższe od planowanych, w zw. z spad-
kiem poziomu zaległości, były koszty ich aktualizacji łącznie z kosztami egzekucji.  

 
 



 

 

Analiza powyższych wyników wskazuje, że niedobór na gospodarce samymi lokalami mieszkalnymi 94 
tys.zł (średnio 0,05 zł/m2 miesięcznie), pokryty został z nadwyżki przychodów nad kosztami nieruchomości 
z 2015 r. Do rozliczenia w 2017 roku – na pokrycie kosztów gzm – pozostała nadwyżka w kwocie 389 
tys.zł.  
 
Koszty gospodarki lokalami mieszkalnymi CSM w 2016 r. wyniosły 17 mln 535 tys. zł i stanowiły 97% 
planowanej wielkości - były niższe od zakładanych o 533 tys. zł. W stosunku do kosztów tych lokali w 
roku 2015 były wyższe o 186 tys. zł tj. o 1,1%.  
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kosztów lokali mieszkalnych: 
 

LP Koszty lokali mieszkalnych Koszty 2016 [tys.zł] Struktura kosztów 2016 

Ogółem, w tym: 17 535 100,00% 
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2 woda i kanalizacja 4 379 25,0% 
3 wywóz nieczystości 788 4,5% 
4 energia elektryczna 163 0,9% 
5 podatki i opłaty 147 0,8% 
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odpisy na f.remontowy  3 766  
 
7 328 

21,5%  
 
41,8% 

7 koszty ogólne 1 736 9,9% 
8 utrzymanie czystości 839 4,8% 
9 konserwacje, przeglądy  532 3,0% 

10 inne 455 2,6% 

 
Koszty niezależne od władz Spółdzielni stanowią koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w., do-
stawy wody i odbioru ścieków, zakupu energii elektrycznej i wywozu nieczystości oraz koszty związane z 
podatkami i opłatami. Stanowiły one w 2016 r.  58,2% ogółu kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi 
(rok temu – 57,8%).  W stosunku do kosztów w 2015 roku wyższe o 176 tys. zł tj. o 1,8%. 
Wzrost kosztów niezależnych spowodowany był głównie podwyżką od lutego o 32% stawki opłaty wnoszo-
nej do Gminy za wywóz nieczystości (z 7,50 na 9,90 zł/osobę), - wzrost kosztów z tego tytułu o 127 tys. zł. 
W 2016 r. wzrosły  o ponad 2% tj. o 94 tys. zł koszty wody i kanalizacji oraz o 6 tys. zł koszty opłat z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntów (efekt aktualizacji przez Gminę cen gruntów). Niedobór  - tzw. uchyb 
wody, wynikający z różnicy wskazań pomiędzy licznikami głównymi a licznikami indywidualnymi - wyniósł 
138 tys. zł, stanowił on w 2016 roku 3,3% wpływów z tego tytułu średnio w skali Spółdzielni. Obniżanie 
poziomu tego niedoboru w ostatnich latach jest wynikiem wymiany wodomierzy na nowocześniejsze z gło-
wicami zdalnego odczytu umożliwiającymi jednoczesny, dokładniejszy odczyt. Niedobór ten obciąża koszty 
nieruchomości wspólnej i pokrywany jest z wpływów z eksploatacji.   
Koszty zależne od Spółdzielni (decyzji jej organów) stanowią koszty związane z odpisem na fundusz 
remontowy, koszty konserwacji, koszty ogólne, koszty utrzymania czystości itp. W 2016 roku były one 
niższe niż zakładaliśmy o  82 tys. zł (wykonanie 98,9%). Udział kosztów zależnych w strukturze kosztów 
lokali mieszkalnych zmalał o dalsze 0,4% i wyniósł  w 2016 roku 41,8 %. Mniej niż zaplanowano wyda-
no na akcję zima, utrzymanie terenów zielonych i usuwanie awarii. Koszty ogólne, które wyniosły w 
2016 r. 2 mln 019 tys. zł , rozliczono w 86% na lokale mieszkalne – 1 mln 736 tys. zł. Wynagrodzenia 
stanowiły w 2016 r. 6,7% kosztów lokali mieszkalnych.    
   



 

 

 
Powyższe wyniki ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2016 rok, sporządzonym w 
oparciu o ustawę o rachunkowości oraz, stosowane w 2016 roku po raz pierwszy, wytyczne dla spółdzielni 
mieszkaniowych Komitetu Standardów Rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe składa się : 
o Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów 

kwotą 44.074.978,62 zł,  
o Rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto 795.152,18 zł stanowiący nadwyżkę bilan-

sową Spółdzielni, o której przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie, 
o Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje i 

objaśnienia.   
 
Bilans – dynamika i struktura 

poz. Pozycje bilasu zmiana struktura  

31.12.2015 31.12.2016 2016/2015 2016

A Aktywa trwałe 37 701 793,33 36 514 954,07 96,85% 82,85%

I Wartości niematerialne i prawne 126 127,42 89 853,35 71,24% 0,20%

II Rzeczowe aktywa trwałe 32 894 918,03 32 224 228,12 97,96% 73,11%

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 - -

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 50,00 - -

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 4 680 747,88 4 200 822,60 89,75% 9,53%

B Aktywa obrotowe 7 097 949,36 7 560 024,55 106,51% 17,15%

I Zapasy 0,00 0,00 - -

II Należności krótkoterminowe 650 173,20 645 210,13 99,24% 1,46%

III Inwestycje krótkoterminowe 4 962 862,79 5 581 970,90 112,47% 12,66%

IV
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 1 484 913,37 1 332 843,52 89,76% 3,02%

Razem Aktywa (suma 

bilansowa) 44 799 742,69 44 074 978,62 98,38% 100,00%

A Kapitał własny 35 364 906,61 35 169 826,34 99,45% 79,80%

B

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 9 434 836,08 8 905 152,28 94,39% 20,20%

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 - -

II Zobowiązania dłuoterminowe 3 710 895,89 4 200 822,60 113,20% 9,53%

III Zobowiązania krótkoterminowe 5 266 425,24 4 291 076,78 81,48% 9,74%

IV Rozliczenia międzyokresowe 457 514,95 413 252,90 90,33% 0,94%

Razem Pasywa (suma 

bilansowa) 44 799 742,69 44 074 978,62 98,38% 100,00%

stan na 

 
Bilans obejmuje zestawienie środków – trwałych i obrotowych, którymi dysponuje Spółdzielnia, określają-
cych jej sytuację majątkową (Aktywa), oraz źródła ich finansowania - fundusze własne i zobowiązania (Pa-
sywa).  
Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec roku wyniosła 32 mln 224 tys. zł. Obniżenie wartości 
majątku trwałego Spółdzielni (o 2%), a co za tym idzie sumy bilansowej, spowodował - poza naturalnym 
procesem zużycia majątku - proces wyodrębniania lokali mieszkalnych (w 2016 r. 15 lokali). Największą 
pozycję – 92,8% w strukturze rzeczowego majątku trwałego stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, 
garaże, pawilony wolnostojące i inne obiekty infrastrukturalne. W/w przyczyny obniżenia wartości majątku 
Spółdzielni, spowodowały również zmniejszenie wartości finansujących go funduszy własnych. 
  



 

 

 
Wskaźniki finansowe 
 
 
 

2015 2016

Wynik gzm rozliczenia międzyokresowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi 116 716,99 zł -94 061,96 zł

Zysk netto nadwyżka bilansowa 187 029,66 zł 795 152,18 zł

Analiza aktywów udział majątku obrotowego w aktywach ogółem 15,8% 17,2%

udział należności w aktywach obrotowych 9,2% 8,5%

udział środków pieniężnych w aktywach obrotowych 69,1% 73,1%

Analiza pasywów udział kapitału własnego w pasywach ogółem 78,9% 79,8%

udział zobowiązań w pasywach ogółem 21,1% 20,2%

Relacje bilansowe wskaźnik pokrycia majatku trwałego kapitałem własnym 93,8% 96,3%

wskaźnik wypłacalności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązań 

krótkoterminowych 93,2% 128,8%
wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - zapasy - 

krótkotermin.rozlicz.międzyokresowe)/zobowiązań 

krótkoterminowych 106,6% 145,1%

wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa 

obrotowe/zobowiązań krótkoterminowych 134,8% 176,0%

 
W 2016 roku zmniejszył się - uwzględniając odpis aktualizacyjny - poziom należności (o kolejne 5 tys. zł). 
Stan środków pieniężnych (5 mln 527 tys. zł w poz. inwestycje krótkoterminowe)  wzrósł o 619 tys. zł. Zo-
bowiązania, poza kredytami i pożyczkami,  wynikają z różnic czasowych pomiędzy datą ich powstania, a 
realizacją wynikającą z faktur lub terminów rozliczeń. Ich poziom na koniec 2016 roku był niższy niż rok 
wcześniej o 541 tys. zł.  Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na docieplenia budynków miesz-
kalnych na koniec roku wyniósł 5  mln 304 tys. zł, z czego 4 mln 201 tys. zł to zobowiązania długotermi-
nowe – do spłaty w 2018 r. i później - oraz 1 mln 103 tys. zł – zobowiązania krótkoterminowe – do spłaty 
do końca roku 2017. Stan kredytów i pożyczek był wyższy o 294 tys. zł w stosunku do końca 2015 r. 
(stąd wzrost w pozycji zobowiązania długoterminowe).  W 2016 roku spłaciliśmy  (uwzględniając 81 tys. zł 
otrzymanej premii termomodernizacyjnej BGK) 1 mln 368 tys. zł kredytów i pożyczek, oraz uruchomiliśmy 
kolejne pożyczki na kwotę 1 mln 662 tys. zł na docieplenie Tetmajera 14 i 18. Zakończyliśmy spłatę kredy-
tów zaciągniętych na 29 budynków w latach 2007-2008.  Na 31.12.2016 roku do spłaty pozostała kwota 5 
mln 304 tys. zł, z czego w PKO BP S.A. – 1 mln 714 tys. zł (8 umów) oraz w WFOŚiGW w Katowicach – 3 
mln 590 tys. zł (12 umów). Końcem roku wystąpiliśmy do WFOŚiGW o umorzenie 2 pożyczek w wysokości 
157 tys. zł (decyzję o umorzeniu otrzymaliśmy w marcu br.). Finansujemy działania termomodernizacyjne 
korzystając z preferencyjnych kredytów i pożyczek: w PKO BP z kredytów z premią termomodernizacyjną, 
a w WFOŚiGW z niskooprocentowanych pożyczek, umarzanych do 40% ich kwoty. W związku z ubiega-
niem się o nowe kredyty i pożyczki, a także spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, insty-
tucje finansujące na bieżąco analizują sytuację finansową Spółdzielni. Każdy fakt przyznania kolejnych 
środków również potwierdza  dobry stan finansowy naszej Spółdzielni.    
Wynik finansowy za 2016 rok oraz poziom płynności finansowej wskazują na dobrą kondycję eko-
nomiczną Spółdzielni, umożliwiającą kontynuowanie działalności w 2017 roku zgodnie z przyjętymi 
założeniami w planie gospodarczym.   
 



 

 

 

ROZDZIAŁ 5 ZADŁUŻENIE MIESZKAŃCÓW 

 
Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkania na koniec 2016 roku (uwzględniając wpłaty dokonywane przez Gminę za osoby z 
wyrokami eksmisyjnymi) wyniosło 902 tys. zł i stanowiło 5,05 % rocznego naliczenia (wymiaru) opłat.  
W  2016 roku zaległości za zajmowane lokale zmalały o kolejne 130 tys. zł - na koniec 2015 wynosiły 1032 tys. zł.   
Wysokość zaległości w stosunku do lat poprzednich obrazuje poniższa tabela: 
 

Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne  
po uwzględnieniu opłat (odszkodowań) wnoszonych przez Gminę 

 

na dzień 31 grudnia Zaległości [tys.zł.] Zaległości/naliczeń rocznych 

2013 1115 6,46 % 

2014 1 094 6,37 % 

2015 1 032 6,00 % 

2016 902 5,05 % 

 
Na koniec roku zadłużonych było 1125 spośród 3181 lokali mieszkalnych tj. ok. 35 % ogółu lokali. Średnie zadłużenie wy-
niosło 802 zł, a w przeliczeniu na wszystkie lokale 284 zł.  
Zadłużenie osób zajmujących 760 lokali było niższe niż miesięczna opłata. Pozostałe 365 lokali (11% ogółu lokali) zajmo-
wały osoby posiadające zaległości jednomiesięczne lub wyższe.  
Ze względu na ryzyko związane z uzyskaniem należnych opłat za lokale, Spółdzielnia zmuszona jest do tworzenia corocz-
nych odpisów aktualizacyjnych w ciężar wyniku Spółdzielni. W 2016 roku wynik został obciążony kwotą 209 tys. zł z tytułu 
odpisu aktualizacyjnego zagrożonych niespłaceniem należności, natomiast udało się odzyskać kwotę 198 tys. zł z tytułu  
długów odpisanych w ciężar wyników poprzednich lat (kwota ta zasiliła wynik tegoroczny).  
Wpływ na zmniejszenie zadłużenia mieszkańców miała, prowadzona przez CSM w 2016 roku, bieżąca analiza zaległości 
oraz ich windykacja obejmująca szereg działań zmierzających do ich odzyskania. 
1. W ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego wysyłaliśmy w 3456 pism informujących o brakujących wpłatach, z 

wezwaniem do ich uregulowania w określonym terminie, względnie o kontakt ze Spółdzielnią w celu ich wyjaśnienia. 
Koszt dostarczenia tych pism wyniósł 2 tys. zł. W pismach tych, informowaliśmy również o skutkach dalszego zalegania 
z płatnościami oraz możliwości ubiegania się w Urzędzie Miejskim o dodatek mieszkaniowy.  

2. W toku dalszego postępowania windykacyjnego, w przypadku nieuregulowania zadłużeń wynoszących co najmniej 3 
m-ce, a w przypadku mieszkań o statusie lokatorskim 6 m-cy, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu,  rozpatruje wnio-
ski o wykluczenie z grona członków Spółdzielni. W przypadku członków, którzy posiadają spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu, wykluczenie skutkuje utratą prawa do mieszkania, a co za tym idzie wystąpieniem przez Spółdzielnię do 
sądu o eksmisję. Orzeczenie przez sąd prawa do lokalu socjalnego dla byłego członka, daje Spółdzielni prawo żądania 
od Gminy odszkodowania za ten lokal. Natomiast w przypadku wykluczenia członka Spółdzielni, któremu przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub który posiada odrębne prawo własności, nie zostaje on pozbawiony 
prawa do lokalu, ale traci przywileje członkowskie m.in. prawa do korzystania z pożytków z jej majątku. Rada Nadzor-
cza w 2016 roku wykluczyła 8 członków winnych CSM  - na dzień  podejmowania uchwał  - 27 tys. zł. Na koniec roku 
ich zadłużenie łącznie wzrosło o 1 tys. zł: 1 spłacił całość długu – 1 tys. zł i WZ uchyliło uchwałę o wykluczeniu, dwóch 
wykluczonych spłaciło część należności – 4 tys. zł, u dwóch dług utrzymał się na tym samym poziomie,  a u  trzech za-
dłużenie wzrosło o 6 tys. zł. 

3. W stosunku do wykluczonych członków oraz osób niebędących członkami, którym przysługują własnościowe prawa do 
lokali bądź prawa odrębnej własności lokali, w przypadku dalszego zalegania z opłatami,  podejmujemy kolejne działa-
nia egzekucyjne – pozaspółdzielcze, które wiążą się z koniecznością ponoszenia przez dłużników dodatkowych kosz-
tów. Są to:  

• wystąpienie do sądu o nakaz zapłaty długu -   w 2016r. skierowano do sądu 118 spraw  przeciwko osobom, których 
zaległości wyniosły 327 tys. zł (średnio 2,8 tys. zł na sprawę). W stosunku do 132 spraw (w tym część dla spraw z 
2015 r.) uzyskano klauzulę wykonalności. Koszty opłaty sądowej wyniosły 14 tys. zł; 



 

 

• wystąpienie do komornika o egzekucję prawomocnych sądowych nakazów zapłaty bądź wyroków, w przypadku nie 
uregulowania ich we wskazanym terminie – w 2016 r. do komornika złożono 38 wniosków o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego wobec osób winnych Spółdzielni kwotę 97 tys. zł. Koszt opłat komorniczych wyniósł w br. 2 tys. zł; 

• wystąpienie do sądu o eksmisję (dotyczy lokali do których wygasło prawo, lokatorskie po wykluczeniu bądź po roz-
wiązaniu umowy najmu). W 2016 r. złożono w sumie 5 pozwów o eksmisję: 4 za długi (z lokali w budynkach: Be-
stwińska 6 i 4,Łukasiewicza 22, Prusa 23) oraz  jeden (Żeromskiego 21-23) z tyt. nieprzestrzegania regulaminu (gro-
madzenie odpadów) – wszystkie pozwy dotyczyły lokali po rozwiązaniu umowy najmu.  Zaległość na dzień wniesienia 
pozwów wynosiła 25 tys. zł, i tyle samo na 31 grudnia. Jeden z dłużników spłacił cały dług 7 tys. zł, u jednego utrzy-
mał się na tym samym poziomie, a u dwóch długi wzrosły o 7 tys. zł. W zw. z wystąpieniem w I kwartale br. do ko-
mornika o egzekucję wyroku eksmisyjnego z lokalu w budynku Wyspiańskiego 21 - lokator zadłużony na dzień złoże-
nia wniosku łącznie z kosztami komorniczymi na kwotę 9 tys. zł  - odzyskano dług i  odstąpiono od eksmisji. Ponadto 
w II kwartale – w zw. z wznowieniem (ponowne zadłużenie – lokal w Krzanowskiego 9) postępowania egzekucyjne-
go, odzyskano 7 tys. zł tytułem spłaty długu i również odstąpiono od eksmisji.  Dłużnik z budynku Łukasiewicza 22 
(wyrok eksmisyjny z 2015 r.), wpłacił 5 tys. zł i odstąpiliśmy od wyznaczonej na lipiec eksmisji. We wrześniu odzy-
skano lokal, zajmowany bez tytułu prawnego w budynku Traugutta 26  (orzeczona w 2015 r. eksmisja) - zaległość w 
wysokości 10,5 tys. zł rozliczona została w listopadzie z sumy uzyskanej z przetargu.  Koszty sądowo-komornicze 
związane z eksmisjami wyniosły łącznie od początku roku  4 tys. zł; 

• wystąpienie do Rady Nadzorczej o zgodę na licytację zadłużonych lokali - w 2016  r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę 
na 5 licytacji – zadłużenie na dzień podejmowania uchwał wyniosło łącznie 31 tys. zł. Na koniec roku łącznie zadłu-
żenie tych lokali wyniosło 33 tys. zł (u dwóch dłużników dług zmalał o 3 tys. zł, a u trzech wzrósł łącznie o prawie 5 
tys. zł); 

• wystąpienie do komornika z wnioskami o egzekucję długu z nieruchomości czyli sprzedaż lokalu – w  2016 r. złożono 
28 takich wniosków na kwotę w sumie 67 tys. zł. Wysłano 20 wezwań przedegzekucyjnych, dzięki czemu odzyskali-
śmy 19 tys. zł zaległych opłat. Łącznie ze sprawami z lat wcześniejszych prowadziliśmy 25 egzekucji z nieruchomo-
ści, z czego: 5 spraw zakończyło się w związku ze spłatą długu, 4 sprawy zawieszono w zw. ze spłatą w ratach, 1 
umorzona w zw. z ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość konsumencką (lokal zlicytowano – CSM nie otrzyma żad-
nych środków z tej licytacji), 8 lokali zlicytowano, 1 – w związku z bezskuteczną licytacją złożyliśmy wniosek o prze-
jęcie, 6 spraw jest w toku.  Łącznie dzięki tym działaniom odzyskaliśmy  96 tys. zł długu. Koszty komornicze związa-
ne z egzekucją z nieruchomości wyniosły w 2016 r. 8 tys. zł – ponoszą je dłużnicy; 

• wystąpienie do sądu o wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych lokali zadłużonych powyżej 5 tys. zł celem 
zabezpieczenia spłaty długu – w 2016 r. – dokonaliśmy wpisów hipotek dla 8 lokali na kwotę 32 tys. zł.  Koszt wpisów 
(wraz z założeniem KW) wyniósł w 2016 r. 2 tys. zł. 

Łączne koszty egzekucji sądowo-komorniczej wyniosły w 2016 roku ponad  30 tys. zł, a odzyskaliśmy z tego tytułu (również 
ze spraw z poprzednich lat) 33 tys. zł. 
W 2016 roku uzyskaliśmy - po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego - 89 tys. zł z tyt. kar statutowych – odsetek za nie-
terminowe regulowanie opłat.  
Występowaliśmy do Gminy o odszkodowanie za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisyjnymi, którym Gmina 
nie dostarczyła lokali socjalnych (w grudniu 16 lokali). W 2016 r. otrzymaliśmy z tego tytułu 71 tys. zł (23 tys. zł odszkodo-
wania dla Spółdzielni za ograniczenie praw do dysponowania tymi lokalami oraz 48 tys. zł z tyt. opłat za dłużników).  
W 2016 r. Urząd Miasta z tytułu dodatków mieszkaniowych 164 osobom przekazał kwotę 317 tys. zł statystyczna dopłata wy-
niosła 161 zł miesięcznie. Kwota ta jest o 20% niższa od sumy odszkodowań z 2015 r. (397 tys. zł dla 194 osób tj. średnio 171 
zł na miesiąc). 
 

ROZDZIAŁ 6 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA 

 
 Działalność społeczno-kulturalną prowadziliśmy we współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi i szkołami działa-
jącymi na terenie naszego miasta. W ramach tej działalności: 

 dofinansowaliśmy działalność Klubu Seniora oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

 udzieliliśmy pomocy szkołom oraz instytucjom i stowarzyszeniom, działającym na rzecz naszych członków (Rodzinne 
Ogrody Działkowe IRYS i RELAKS-STORCZYK, Stowarzyszenie WSPARCIE, ZOPO oraz szkoły z terenu Czechowic-
Dziedzic). 

Łączne wydatki na ten cel – 7.907,15 zł. 



 

 

 
 

ROZDZIAŁ 7 KONTROLE 

 
Bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komisję Rewi-

zyjną.  
Ponadto w Spółdzielni przeprowadzono 24 kontrole zewnętrzne przez Urząd Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej - w 
zakresie kontroli sprawności technicznej dźwigów .  
Kontrole nie wykazały w działaniu Spółdzielni uchybień i nieprawidłowości.  
 
 

ROZDZIAŁ 8 PODSUMOWANIE 

 
Plan gospodarczy wykonaliśmy. Dostawy wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu zapewniliśmy bez zakłóceń - jeśli 

chodzi o przyczyny zależne od CSM - a opłaty za nie, pomimo zadłużenia części mieszkańców, regulowaliśmy w terminie. 
Kredyty, zaciągnięte na ocieplenia budynków, spłacamy zgodnie z zawartymi umowami. Działania Zarządu i będąca ich 
wynikiem dobra  kondycja ekonomiczna Spółdzielni, zapewniają wiarygodność w rozliczeniach z kontrahentami oraz za-
bezpieczają w pełni interesy członków Spółdzielni, bezpieczeństwo ich  majątku i zgodne z prawem funkcjonowanie Spół-
dzielni. 

W obecnym stanie prawnym i finansowym nie widzimy zagrożeń dla kontynuowania działalności CSM w 2017r. i rea-
lizacji zaplanowanych - w oparciu o uchwalony na ten rok plan gospodarczy - zamierzeń.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji postawionych przed Zarządem w okresie sprawozdawczym 
zadań: Radzie Nadzorczej, pracownikom i członkom Spółdzielni, którzy na bieżąco uczestniczyli w pracach organów samo-
rządowych i administracyjnych Spółdzielni, skutecznie sprawując funkcje nadzorczo-kontrolne i wykonawcze. 


